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60 rokov
turistiky

ValérVendrinský

Október patril seniorom
Miestny Spolok sv. Vojtecha KNM v spolupráci s mestom usporiadal dňa 15. októbra
v Dome kultúry KNM podujatie v rámci Mesiaca úcty k starším a Roka viery za účasti
primátora mesta Ing. Jána Hartela, prednostu ObÚ Žilina a poslanca ŽSK Ing. Vladimíra
Macáška, vdp. Mons. Andreja Sandanusa,
ved. odd. školstva, soc. vecí a zdravotníctva
Mgr. Ladislava Vendrinského, poverenej riaditeľky ZUŠ KNM Mgr. Evy Králikovej a ďalších.
V kultúrnom programe sa predstavili učitelia a žiaci ZUŠ KNM, MŠ Komenského
a mažoretky Asanka. Každé jedno vystúpenie bolo originálne. Deti z MŠ zaujali
svojou bezprostrednosťou a pekným programom. Vo veľkej miere sa prezentovala ZUŠ. Predstavili sa dievčatá z tanečné odboru pod vedením Zuzany Kubiniovej, deti z literárno – dramatického odboru pod vedením Mgr. Anny Vlčkovej
a ďalší jednotlivci. K slávnostnej atmosfére prispelo vystúpenie Učiteľského speváckeho zboru pri ZUŠ v podaní Mgr. Martiny Fekečovej, Mgr. Aleny Ďuriakovej,
Mgr. Evy Králikovej, Zdenka Mravca, Róberta Zboja, zbor na klavíri sprevádzal
Bc. Miroslav Vantech. Zbor vedie Zdenko Mravec.
Súčasťou podujatia bolo aj odovzdanie darčekov pre kolektívy seniorov zo ZpS
a DSS, Litovelská ul., CSS Fantázia, Belanského ul. a FS Lehoťanka z Bud. Lehoty.
Moderátorom podujatia bola Mgr. Alena Ďuriaková. Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli ku krásnej a dôstojnej atmosfére tohto podujatia.
Magda Harceková
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Prihovára sa Vám prednosta Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste JUDr. Ľubomír JEŽO

Na Slovensku dnes prebieha takmer
milión exekučných konaní, pričom len
v minulom roku bolo doručených na súdy
takmer 500–tisíc nových návrhov na exekúciu. Z nich významnú časť tvoria prípady nebankových inštitúcií a spotrebiteľov,
ktorí s nimi uzatvorili úverové zmluvy
alebo zmluvy o pôžičke s neprimeranými
podmienkami. Podľa posledných zistení,
až takmer 40-tisíc dôchodcov je objektom
takýchto exekúcií a mnohí ďalší sú obeťami rôznych nekalých praktík podomových predajcov a im podobných subjektov.
Týmto ľuďom nemá kto pomáhať, prakticky sú odkázaní sami na seba, rodinných
príslušníkov, a v tom lepšom prípade na
spotrebiteľské združenia či centrá právnej
pomoci. Dôvodom je veľmi nízka finančná
gramotnosť občanov SR, strata zamestnania, nárast nákladov na domácnosť, ako aj
dôverčivosť veľkej časti seniorov. Dovoliť
si dnes právne poradenstvo je neraz veľkým luxusom pre prevažnú časť týchto
občanov. Preto veľmi vítam aktivitu štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivos-

ti SR JUDr. Moniky Jankovskej, ktorá sa
podujala tento veľký problém riešiť, a to
nielen osvetou, ale aj legislatívnymi zmenami. Je ale dôležité, ako poznamenala,
aby za žiadnych okolností občania nestratili záujem o ochranu svojich práv, a to ani
v štádiu exekúcie. Ak je už voči spotrebiteľovi vykonávaná exekúcia, odporúča sa,
hneď po doručení upovedomenia o začatí
exekúcie od súdneho exekútora, podať
námietky proti už začatej exekúcii. Ak už
uplynie lehota 14-tich dní na námietky,
môže spotrebiteľ kedykoľvek počas exekúcie podať návrh na odklad a žiadať, aby súd
prebiehajúcu exekúciu zastavil. Spotrebitelia sa môžu s dôverou obrátiť na Ministerstvo spravodlivosti SR, kde je zriadená
Komisia na posudzovanie podmienok
v spotrebiteľských zmluvách.
Situácia v tejto oblasti je tak vážna, že aj
štát a politici musia prevziať úlohu na
ochranu ľudí pred nemorálnymi zmluvami
a nekalými praktikami nebankových subjektov, s ktorými sa stretávame na trhu.
Spotrebitelia sú totiž zo všetkých strán
zavalení klamlivou reklamou na výhodné
pôžičky, úvermi na počkanie či ponukami peňazí ihneď na ruku. Okamžite bez
zabezpečenia, bez ručiteľa, iba na občiansky preukaz, stačí zatelefonovať a budete
si môcť dovoliť nové auto, domáci spotrebič, prípadne splatiť pohodlne starý dlh.
Na Slovensku pôsobí vyše dvesto takýchto
nebankových subjektov, ktoré sú spravidla
ochotné požičiavať za každých okolností

a bez komplikovaných záruk. Háčikom sú
ale úroky či poplatky za poskytnutie pôžičky, tie presahujú často aj 100 % z požičanej sumy. A ešte horšia situácia nastane
v momente, keď sa spotrebiteľ omešká
a začne sa proces vymáhania dlhu.
U najohrozenejšej skupiny občanov, ktorými sú dôchodcovia, sa nedávno podarilo
presadiť zvýšenie nepostihnuteľnej časti
dôchodkov tak, aby na ne nemohol siahnuť žiadny exekútor. Ale je potrebné prijať
i ďalšie opatrenia, ktorými sú:
- zákonné obmedzenie celkovej odplaty,
ktorú bude možné požadovať od spotrebiteľov pri poskytovaní úveru a pôžičky,
- súdne obmedzenie výkonu záložného
práva, keďže občania dennodenne na
neprimerane vyvolaných dražbách prichádzajú o strechu nad hlavou, a to len
z dôvodu drobných pôžičiek,
- obmedzenie činnosti rozhodcovských
súdov v spotrebiteľských sporoch,
- legislatívne zapracovanie neprijateľných
zmluvných podmienok, zákaz výberu
poplatkov, ktoré nemajú nijaký reálny základ,
- legislatívna úprava nového dôvodu
neplatnosti zmluvy, ktorá bola dosiahnutá
nekalými obchodnými praktikami, rovnako úprava režimu neplatnosti zmluvy pri
predajnej akcii mimo predajne predávajúceho,
- vytvorenie zoznamu neprijateľných
zmluvných podmienok a nekalých obchodných praktík, aby sa vedela objektívnejšie
posúdiť neprimeranosť zmluvných
podmienok a nekalých obchodných praktík v jednotlivých prípadoch.
Všetci držme palce štátnej tajomníčke Ministerstva spravodlivosti
SR JUDr. Monike Jankovskej, aby
sa jej podarilo presadiť legislatívne zámery a týmito opatreniami
udrieť po prstoch nemorálnym
praktikám nebankových subjektov. Možno si ale mnohí čitatelia
položia otázku, či to muselo dôjsť
až tak ďaleko. Nemali štát a politici už skôr prijať opatrenia a zabrániť bezprácnemu a neodôvodnenému obohacovaniu sa týchto
nebankoviek na úkor toľkých
dôchodcov a toľkých zničených
životov. V Čechách sa s podobnými praktikami tzv. „šmejdov“ už
vysporiadali. Urobme tak aj my.
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Výberové konanie na riaditeľa ZUŠ
Mesto Kysucké Nové Mesto podľa ustanovenia § 4 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Základnej umeleckej školy,

Štúrova ulica č. 467, Kysucké Nové Mesto.
Kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky spolu so zoznamom požadovaných dokladov sú zverejnené na webovom sídle
mesta Kysucké Nové Mesto www.kysuckenovemesto.sk Ďalšie informácie poskytne Mgr. Ladislav Vendrinský, Oddelenie školstva,
SVaZ, MsÚ Kysucké Nové Mesto, tel. 041/4204187.

Celoplošná regulácia živočíšnych škodcov
nia Mesta Kysucké Nové Mesto č. 5/2009
o regulácii živočíšnych škodcov na území
mesta KNM a rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva RH1636/2013 zo dňa 1.10. 2013, vyhlasuje

Kultúrne dedičstvo Dubia ožilo
V nedeľu pred obedom to v blízkosti zvonice v Dubí riadne žilo. Niekoľko stoviek zvedavcov a priaznivcov sa prišlo pozrieť na
požehnanie zrekonštruovanej zvonice. Ako
povedal dekan ThLic. Peter Holbička, ktorý
celebroval svätú omšu, všetci veriaci z Dubia

a jeho okolia sa museli vrúcne modliť, lebo
si vymodlili aj krásne počasie. Celé stretnutie sa konalo v príjemnej atmosfére, svietilo
slniečko a mnohých prítomných hrial dobrý
pocit, že pomohli k záchrane tejto 167-ročnej
dámy.
Po svätej omši nasledovalo bohaté pohostenie
a prehliadka výsledkov práce desiatky dobrovoľníkov za spevu a hudby folklórneho súbo-

ru Seniorka z Ochodnice. Dobrovoľníci počas
5 mesiacov vypracovali projekt, zorganizovali prácu, nakúpili materiál, odkopali hlinu po
obvode zvonice, osadili drenážne rúry, vykopali trativod, asanovali starú omietku a vyčistili kameň vodou, vyšparovali pieskovcový
kameň, postavili lešenie, demontovali starú
plechovú krytinu a krov, odviezli a zlikvidovali odpad, spevnili zvonicu vybetónovaním
venca, impregnovali zvislú konštrukciu a obvodové múry, natreli a namontovali krov, položili strešnú krytinu, demontovali, opravili
a následne opäť zavesili zvon, vyrobili a osadili nový kríž, bránu a nové mreže na okná,
naniesli brizolitovú omietku, odstránili starý
betón z podlahy a položili kamennú dlažbu,
vykonali vonkajšie terénne úpravy, vysadili
rastliny, vyrobili propagačný materiál, osadili informačné tabule a iné. Do rekonštrukcie
tak investovali viac ako 600 hodín práce bez
nároku na finančnú odmenu.
Ako sme už spomínali v predošlom čísle, autorkou myšlienky rekonštrukcie zvonice je
Tatiana Jánošková. Bez pomoci najbližších
by však veľa neurobila, medzi tých, ktorí
odpracovali najviac hodín patria manžel Ľu-

Na Dubskej ceste pribudne chodník aj zastávka
Na ceste od mestského cintorína smerom
k mestskej časti Dubie panuje stavebný
ruch. V tejto časti Dubskej cesty sa buduje
nový chodník pre chodcov a zároveň zastávka pre autobusy smerujúce k spoločnosti INA Kysuce.
Mesto takto vyšlo v ústrety najväčšiemu
zamestnávateľovi v regióne a s budovaním
nového chodníka sa súčasne rieši problém

Zvesti

s parkovaním pred fabrikou.
Kapacitné priestory súčasného parkoviska pre zamestnancov INA Kysuce sú nepostačujúce, a preto sa našlo
riešenie rozšíriť parkovisko
aj na miesta, kde v súčasnosti parkujú a prechádzajú autobusy. Tie budú stáť na no-

celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov.
Celoplošná regulácia živočíšnych škodcov
sa uskutoční na území Kysuckého Nového
Mesta v dňoch 1.11. 2013 – 30.11. 2013

bomír Jánoška, Ľubica a Jozef Šustekovci,
Štefan Korista a Peter Michný. Nemenej patrí
vďaka aj ostatným dobrovoľníkom, ktorých
mená nájdete na webovej stránke mesta alebo v letáčiku, ktorý bol z príležitosti požehnania vydaný.
Vo vnútri zvonice sa nachádza informačný
panel, ktorý je umiestnený tak, že si ho bude
môcť prečítať každý okoloidúci či turista, aj
keď bude zvonica uzamknutá. Množstvo informácií prezrádza aj nápis na zvone. Uvedené je, že bol vyrobený v Trnave v roku 1846

a obyvatelia Dubia sa naň poskladali v období, keď bol richtárom Joseph Bajanek.
Obyvatelia Dubia chcú poďakovať všetkým,
ktorí sa v nedeľu zúčastnili požehnania zrekonštruovanej zvonice a účasťou na svätej
omši podporili myšlienku zachovania kultúrneho dedičstva pre mladé generácie.
vovybudovanej zastávke na Dubskej ceste.
Toto riešenie je však len dočasné, po vybudovaní diaľničného privádzača, ktorý bude smerovať do
priemyselnej zóny, vznikne
potreba opätovne prehodnotiť dopravu v tejto oblasti.
Toto
riešenie
čiastočne
ovplyvní situáciu v mestskej
časti Dubie, nakoľko sa autobusy budú otáčať v centre
tejto časti mesta.
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Mesto Kysucké Nové Mesto na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
platného Všeobecného záväzného nariade-

SPRAVODAJSTVO

Kto sa stal Ženou roka 2012?
Únia žien Slovenska KNM tento rok už po tretíkrát vyhlásila anketu Žena roka. Slávnostné
vyhodnotenie ankety sa konalo v Dome kultúry KNM vo štvrtok 10. októbra. Podujatie bolo
prístupné širokej verejnosti, a tak ženy prišli povzbudiť nielen rodinní príslušníci a priatelia, ale
aj iní diváci, ktorí boli na výsledky a hodnotenie
poroty zvedaví.
Na úvod zaznela krásna báseň o žene, ktorú
predniesol moderátor celého podujatia PaedDr.
Pavol Zátek a zazneli tiež piesne v podaní Učiteľského speváckeho zboru ZUŠ KNM. Následne bola predstavená porota, ktorej predsedníčkou bola Ing. Anna Grigová, zastupovala
miestne organizácie ÚŽS, ďalšou členkou bola
Bc. Katarína Adámková, Zdenka Stuchlíková za
OO ÚŽS, odborníkov z radu mužov zastupovali
Bc. Juraj Čierňava, riaditeľ MKŠS KNM a poslanec MsZ a ŽSK Dušan Mičian.
Potom prišla tá vzácna chvíľa, kedy moderátor
predstavil nominované ženy: Vieru Masarykovú, Ing. Máriu Doovú, Mgr. Ľudmilu Fábikovú,
Ing. Janu Svrčkovú, Margitu Šplhákovú a Jolanku Králikovú.
Porota si nominácie vypočula a odobrala sa do
zákulisia. Počas ich rozhodovania sa na pódiu
domu kultúry predstavili deti z folklórneho súboru Nábrežníček, dievčatá z tanečného oddielu ZUŠ KNM, talent novej Európy Denis Dubjel
hrou na akordeón a spevácky súbor seniorov
Kysuckí junáci.
Predsedníčka poroty uviedla, že v zákulisí sa

zdržali, nakoľko bolo ťažké rozhodnúť o víťazke. Každá z nominovaných žien pracuje alebo
pracovala v inej oblasti, venovali sa nielen zamestnaniu a rodine, ale snažili sa pomôcť aj
iným. Členovia poroty museli niekoľkokrát
hlasovať, aby dospeli k záveru. Po napínavom
príhovore si diváci konečne vypočuli verdikt:
Ženou roka 2012 sa stala Margita Šplháková.
Jej konkurentky ale aj prítomní, členovia poroty a najbližší víťazke srdečne poblahoželali.
Ceny odovzdal Ing. Ján Hartel, primátor KNM;
Juraj Čierňava; Anna Kečková, Žena roka 2011;
Ing. Anna Grigová a Zdenka Stuchlíková. Pani
Šplháková sa srdečne za ocenenie poďakovala.
Cenu si však odniesli všetky nominované nielen
vo forme pekného darčeka, ale aj dobrého pocitu, že ich oduševnenú prácu si ľudia všímajú.
Na záver, ešte pred posledným vystúpením
folklórnej skupiny Jedľovina, za všetky ženy
prehovorila Ing. Jana Svrčková. Vysoko ocenila
myšlienku podujatia a pochválila organizátorky, že sa pustili do takej náročnej práce. Ženám
vzdala hold najmä za to, že to v živote majú naozaj ťažké.
Víťazka ankety Margita Šplháková odpovedala
redakcii na pár zvedavých otázok.
Aké boli Vaše prvé pocity po vyhlásení víťazky ankety Žena roka 2012?
Bol to krásny pocit, pocit radosti, ale aj zaväzujúci pokračovať v práci prospešnej pre tých,
ktorí pomoc potrebujú.

Kysucké deti na súťažiach
Republikový výbor Slovenského zväzu záhradkárov Bratislava organizoval aj tento rok celoslovenské súťaže detí. Tak ako minulé roky sa
týchto súťaži zúčastnili deti z Kysúc.
V piatok 27. septembra sa žiaci zo ZŠ Dolinský potok, pod vedením Daniely Podolákovej,
zúčastnili medzinárodnej vedomostnej súťaže
v Ostrave na Čiernej lúke. Tejto náročnej súťaže sa zúčastnilo 42 žiakov z ČR, Slovenska
a Poľska. Súťažilo sa v 3 disciplínach, a to vo
vedomostných znalostiach, v poznávaní rast-

lín a semien a v aranžovaní. Ema Škvrndová
sa umiestnila na 3. mieste, Romana Poprocká
na 5. mieste, Matej Múčka na 6 mieste, Fabian
Rapčan na 8. mieste, Matej Borovička na 13.
mieste a Marian Škorík na 14. mieste.
Dňa 3. októbra sa na základe výsledkov okresného kola zúčastnili žiaci zo ZŠ Kysucký Lieskovec a ZŠ Dolinský potok KNM 7. ročníka vedomostnej súťaže konanej v Strednej odbornej
škole záhradníckej v Piešťanoch. Tejto národnej súťaže sa celkom zúčastnilo 59 detí v dvoch

Výstava zvierat
Na konci septembra sa konala Okresná výstava drobných zvierat. Usporiadateľom bola Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov KNM. V priestoroch Kina Kysuca a jeho
záhrady predstavili členovia to najlepšie a najzaujímavejšie, čo sa nachádza na ich domácich
dvoroch a dvoroch hosťujúcich chovateľov zo
Žiliny a Rakovej. Medzi vystavované exponáty

patrili tradičné i nové plemená králikov, hydiny, holubov a exotov. Výstava bola doplnená

Ocenenie ste získali najmä pre chuť pomáhať druhým. Aj ako starostka obce Povina
musíte pomáhať svojim občanom. Spomeniete si na zaujímavý prípad, kedy ste mali
dobrý pocit na duši z dobrého skutku alebo
pomoci druhému?
Pri svojej každodennej práci sa stretávam s ľuďmi, ktorí pomoc potrebujú. Vždy, keď pomôžem, mám pocit, že to čo som spravila, som musela spraviť. Jeden z prípadov je, keď zomrela
matka, ktorá žila len so svojou dcérou postihnutou sklerózou multiplex. Ona ostala bez pomoci
a peňazí. Ja som ju zobrala do svojej rodiny do
pestúnskej starostlivosti.
Chcete niečo na záver odkázať ženám alebo organizátorom?
Organizátorom ankety Žena roka chcem poďakovať za krásnu akciu. Všetci, ktorí sa na jej
organizovaní podieľali, vynaložili nemalé úsilie,
aby to bol nezabudnuteľný deň pre každého.
A na záver ich chcem poprosiť, aby naďalej pokračovali v organizovaní tejto ankety, pretože
medzi nami je ešte veľa žien, ktoré si to zaslúžia.

kategóriách. V druhej kategórii 13 –15 ročných
sa zo ZŠ Dolinský potok KNM umiestnila na
6. mieste Romana Poprocká a na 7. mieste
Marián Škorík.
Všetkým súťažiacim žiakom patrí poďakovanie za úspešnú reprezentáciu Kysúc. Tiež
chcem v mene OV SZZ poďakovať vedúcim
krúžkov žiakov p. Podolákovej z KNM a p. Trubanovej a p. Kekelyovej z Kys. Lieskovca. Ďakujem aj primátorovi KNM Ing. Jánovi Hartelovi
za jeho ústretovosť.
Ing. Ivan Červenec, OV SZZ

o Memoriál Pavla Čepelu a expozíciu Australorpiek. Ukážku svojich chovateľských schopností predviedlo 58 vystavovateľov.
Najväčšími fanúšikmi výstavy boli deti, pretože videli zblízka zvieratká, s ktorými sa v panelákoch nemajú možnosť stretnúť. Výstavu
podporilo aj Mesto KNM a ďalší sponzori.
Výstava bola ukončená odovzdaním Čestných
cien, zoznam držiteľov nájdete na webovej
stránke mesta. Víťazom Memoriálu Pavla Čepelu sa stal Juraj Korman z Nesluše.
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Tretí ročník súťaže Najlepší kysucký guláš
2013 sa konal v poslednú septembrovú sobotu za priaznivého počasia. Tohto ročníka sa
zúčastnilo 21 trojčlenných družstiev z KNM,
zo širšieho okolia ale aj družstvo z Gogolina
/PL/ a Lodygowíc /PL/. Hneď po registrácii
začali prípravy gulášov od výmyslu sveta.
Boli zaujímavé rôznymi ingredienciami ale
hlavne názvami: Guláš 1908, Vavrínov guláš
rande vú, 1300 hrmených, A je to! a pod.
Na úvod si všetci prítomní minútou ticha uctili pamiatku zosnulého Jožka Mičuru, ktorý
bol otcom myšlienky varenia gulášu. V úvode vyzval moderátor Pavol Zátek primátora
mesta Ing. Jána Hartela o krátky príhovor.
Súťažným družstvám sa prihovorili aj ďalší
významní hostia, župan ŽSK Ing. Juraj Blanár a europoslanec MUDr. Miroslav Mikolášik.
Vyhodnotenie naj gulášov mala na starosti
odborná porota, ktorej predsedom bol gurmán Peter Ďurčo a členmi Margita Mrekajová, Jozef Surín, Jaroslav Kekely a Karol
Šugo. V tomto ročníku sa udeľovala aj cena
diváka. Rozhodla o tom divácka porota, ktorej členmi boli Božena Mokryšová, Štefan
Urbaník a Milan Kopásek. Víťazom diváckej
poroty sa stal hríbový guláš, ktorý navarilo

družstvo Jarmily Prškovej, Heleny Čavajdovej a Milana Kiša. Autori najlepších gulášov
si odniesli víťazné trofeje z rúk Ing. Jána
Hartela, MUDr. Miroslava Mikolášika, Petra
Ďurču a Bc. Juraja Čierňavu. Najviac chutil
guláš „1300 hrmených“ uvarený kuchármi

Pavlom Zajacom, Romanom Heglasikom
a Andrejom Vavrom. Za 1. miesto dostali
víťazný pohár a vecnú cenu, ktorú venoval
Vavrín Randa, poslanec MsZ KNM. Na druhom mieste skončil Gurmánsky guláš v podaní Vladimíra Pastoreka, Milana Majtána
a Juraja Ševčíka. Hríbový guláš bodoval dvakrát, okrem diváckej poroty chutil aj porote
odbornej a získal tretie miesto.
Počas celého dňa spestrovali atmosféru akcie
policajti, ktorí divákom predvádzali ukážky

svojej práce so psími pomocníkmi. Nechýbala hudba a tanec v podaní FS Jedľovina, Niagary, Niagary tínedžer, mažoretiek Asanka,
Kysuckých žubrienok, Kysuckých junákov,
Vajčovskej muzičky a Seniorky z Ochodnice.
Prebiehali rôzne súťaže pre deti aj dospelých, bol pripravený malý lunapark, stánok
s výrobkami klubu drotárov, stánky so sladkosťami a balónmi. Pravá gulášová veselica
pokračovala pod holým nebom do neskorých
večerných hodín.
KNM touto cestou ďakuje všetkým, ktorí
sa svojou aktivitou podieľali na organizácii
tohto pekného podujatia. Osobitne ďakujeme sponzorom: Pohostinstvo Domček,
Bistro Rebeka, M caffe, MTJ interiér, rodina
Mokryšová, Ľubomír a Karol Vajdiak, Veronika a Katka Holtánová, František Hruška,
Station Pub - p. Chovaňák, Pizza express Robinsson, primátor mesta KNM Ing. Ján Hartel, rodina Vajdiaková, Pohostinstvo Tempo,
Rudolf Škybraha, Pernikárstvo-Škorvánková
Lýdia, Buková muzika, FS Jedľovina, pracovníčky fy. Amazonka, Margita Mrekajová,
Stavreal, MKŠS KNM, Juraj Čierňava, Čajovňa pri poliklinike, Dušan Mičian, Vavrín
Randa, drotári z KNM, p. Starinský, ALL
Drinks, Pohostinstvo Miloš Čičala, Elektro –
Eldop, Božena Peťková, Miloš Kubala
MKŠS KNM
foto: Marcel Stalmašek

Odkaz Anny Frankovej pre našich študentov a žiakov
tých, čo pred vyše šesťdesiatimi rokmi zažívali hrôzy vojny. Výstava poukázala aj na aktuálne problémy dnešného sveta a bola posolstvom, aby sme už nikdy viac nedovolili
ničiť ľudské životy, aby sa už nikdy viac neopakovali hrôzy vojny! Usporiadateľmi výstavy boli Nadácia Milana Šimečku Bratislava,
Anne Frank House Amsterdam, Múzeum
SNP Banská Bystrica a Gymnázium KNM.

Anna Franková - odkaz dejín dnešku je názov putovnej výstavy, ktorá bola sprístupnená v priestoroch Gymnázia KNM od 8.
do 25. októbra. Prekvapením pre všetkých
bolo to, že výstavu slovom sprevádzali žiaci Gymnázia v KNM, študentky Dominika
Drexlerová a Alžbeta Jánošíková, ktoré
množstvom ďalších informácií dopĺňali vystavené dokumenty, fotografie, výpovede

Denis Dubjel zažiaril
V dňoch 29. – 30. septembra 2013 sa konala
v talianskom meste Lanciano medzinárodná
akordeónová súťaž, na ktorej nás reprezentoval žiak ZUŠ KNM Denis Dubjel. Súťažil
ako jediný zástupca za Slovenskú republiku
v kategórii hráčov do 15 rokov. Získal skvelé
3. miesto, za ktoré mu patrí srdečné poďakovanie za reprezentáciu nielen ZUŠ KNM
ale aj mesta. Denis pod vedením p. uč. Mgr.
art. Ivana Hudeca dosahuje úspechy nielen
doma ale aj v zahraničí. Prajeme mu veľa trpezlivosti a umeleckého rastu.
Mgr. Eva Králiková

Zvesti

Vďaka dejepisu v Kaštieli Radoľa
Prázdniny sa rýchlo skončili a ja som sa stal
piatakom. Ako každému správnemu žiakovi,
do školy sa mi nechcelo. Ale na čo som sa tešil, bol nový predmet – dejepis. Už na prvej
hodine nám pani učiteľka Mgr. Monika Mojtová povedala, že na tomto predmete zažijeme veľa zážitkov a získame veľa informácií
o histórii našich predkov. Dozvedeli sme sa,
že budeme navštevovať múzeá a iné pamiatky.
Našou prvou exkurziou v tomto školskom
roku bola nedávna návšteva Kaštieľa v Radoli. Kaštieľ patrí medzi najstaršie pamiatky
na Kysuciach a dnes je v ňom múzeum. Až

na mieste sme zistili, že asi polovica žiakov
našej triedy v ňom nikdy nebola.
V kaštieli sa mi veľmi páčil zub z mamuta,
rôzne nástroje a keramika z minulosti a alchymistická dielňa. Zaujali ma aj postavy sv.
Cyrila a Metoda, modely kostolov. Na poschodí sme videli, ako žili a bývali ľudia kedysi, nachádzala sa tam spálňa, obývacia izba
i jedáleň. Dievčatá sa najviac potešili výstave
bábik. Ani ja som toľko bábik ešte nevidel.
Dúfam, že pani učiteľka nám ešte pripraví
veľa takýchto exkurzií a podujatí, kedy nazrieme do našej minulosti.
Filip Lach, 5.C, ZŠ Nábrežná
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Varil sa najlepší guláš

Viliam Galvánek, pedagóg a publicista
Dňa 5.11. 2013
uplynie
100
rokov od narodenia významného kysuckého
rodáka, jedného
zo
zakladateľov turistického
oddielu v KNM,
pedagóga a publicistu.

TÉMA MESIACA

Viliam Galvánek sa narodil 5. novembra
1913 v Kysuckom Novom Meste. Študoval na
gymnáziu v Žiline, ďalej v Učiteľskom ústave
v Modre a na Pedagogickej fakulte v Prešove.
Pôsobil ako učiteľ na školách v Čadci, Žiline
a v KNM. Od roku 1955 pôsobil ako učiteľ na
Strednej všeobecnovzdelávacej škole v KNM.
Popri pedagogickej činnosti sa venoval publicistike, uverejňoval články z oblasti športu,
telesnej výchovy a turistiky v periodikách Cieľ,

Smer, Česko-slovenský šport, Krásy Slovenska,
Kysuce, Kysucký priekopník a pod. Autorsky,
redakčne a zostavovateľsky sa podieľal na vydaní propagačných a turistických publikácií Turistické zápočtové cesty Žilinského kraja (1954),
Kysucké Nové Mesto kedysi a dnes (1965), Autom po ČSSR – Slovensko (1969), Bedeker Slovenska (1970), bol autorom sprievodcov Javorníky – turistický sprievodca (1968), Slovenské
Beskydy, Kysucká vrchovina a Oravská Magura
(1969) a zostavovateľom 2. dielu publikácie
Kysucké Nové Mesto kedysi a dnes (1970). Medzi ďalšie práce patrí správa 80 rokov ochotníckeho divadla v KNM (1986). Od roku 1958
pôsobil ako mestský kronikár. Viacročné úsilie
vytvoriť mestské múzeum v KNM vyústilo do
zriadenia Pamätnej siene mesta, ktorej bol od
roku 1976 vedúcim. V tom čase sa stal tiež externým spolupracovníkom Kysuckého múzea
v Čadci. Viliam Galvánek zomrel 24. decembra
1988 v Kysuckom Novom Meste.
Jeho meno nesie turistický chodník Cesta

Viliama Galvánka, ktorý sa začína pri ZUŠ
v KNM, pokračuje cez Majtánky, Vrchrieku do
Zákopčia Ruľkov. Bol totiž spoluorganizátorom
mnohých turistických akcií, turistických táborov a láske k prírode naučil mnoho detí.
V roku 2003 bol ocenený za celoživotnú prácu v oblasti školstva, výchovy, športu, kultúry
a histórie Veľkou medailou sv. Gorazda - In memoriam, ktorú mu udelilo MŠ SR. V roku 2013
mu bolo udelené Čestné občianstvo mesta Kysucké Nové Mesto – In memoriam.
Z príležitosti 100. výročia narodenia tejto významnej osobnosti usporiadala Mestská knižnica KNM výstavu publikácií, ktorej je autorom
alebo spoluautorom. Táto výstava potrvá do
15. novembra.
Športklub turistiky si túto udalosť pripomína spomienkovým pochodom. Vydajte
sa 9. novembra Cestou Viliama Galvánka.
Zraz účastníkov pochodu bude o 8.00 hod.
pri železničnej stanici v KNM. Pri rozhľadni nad Petránkami bude o 11.00 hod. príhovor, pohostenie turistov a odovzdanie
pamätných listov pre všetkých účastníkov.

História turistiky v Kysuckom Novom Meste 1953 - 2013
Spustením prevádzky ZVL (1953) sa prisťahovaní zamestnanci zoznamovali s novým prostredím. Pozorovali najbližšie okolie, mnohým
učaroval pohľad na Steny s panoramatickým
pozadím Malej Fatry. Zhodou okolností z týchto
nových obyvateľov sa vytvorila výrazná skupinka milovníkov prírody. K iniciátorom založenia
odboru turistiky v roku 1953 patrili Jaroslav
Březina, manželia Karol a Milada Součkovci, Ing.
Jozef Tarčák s manželkou, Edo Frátrik, Gertrúda
Galvánková a ďalší. Zapájali sa aj do značkovania
turistických chodníkov. Náš OT patril k iniciatívnym pri plnení noriem výkonnostných tried v peletónových túrach po chodníkoch „Zápočtovej
cesty Žilinského kraja“. Patril aj k účastníkom I.
celoslovenského turistického zrazu SNP na Donovaloch v dňoch 28.-29. 8. 1954 ako jedna z najväčších výprav.
Popularita KNM sa najlepšie odzrkadlila na
okresnom zraze na Ostrom 12.-13. 8. 1963, účasťou vyše 2 000 turistov z celého bývalého Československa. Historickým pre nich bol aj rok 1982,
keď TJ ZVL a OT boli poverení SVZT usporiadať
XXIX. celoslovenský zraz turistov SNP a taktiež Medzinárodný turistický zraz priateľstva.
Miestom konania zrazov bola Vadičovská dolina.
Zrazu sa zúčastnilo 3063 dospelých a 1300 mládežníkov, zahraničných účastníkov bolo 1500.
V sedemdesiatych rokoch sa začala rozvíjať lyžiarska turistika. Prechody na bežkách sa stali obľúbenými. V osemdesiatych rokoch sa do popredia
okrem jednodňových akcií dostali 2-3 dňové prechody po celom Slovensku, využívali sa pri plnení

výkonnostnej turistiky a prejavilo sa to aj v náraste zdatnosti členov. V tých rokoch oddiel mal 150
aktívnych členov a okolo 50 akcií za rok.
V roku 1988 bol založený aj horolezecký oddiel,
Alpin klub má teraz 12 členov. Po útlme, ktorý
nastal začiatkom 90-tych rokov, keď sa začal aj
pokles aktívnych členov OT a znížil sa záujem
o turistiku, vďaka obetavosti cvičiteľov J. Cenigu a F. Žabku sa činnosť oddielu znovu rozbehla
na plné obrátky. V posledných rokoch sa začali
venovať viac túram v blízkom okolí. Treba poďakovať mestu KNM, ktoré nám v posledných rokoch poskytuje finančnú podporu na organizáciu
najvýznamnejších každoročne usporadúvaných
akcií. V súčasnosti je priemerný počet akcií ročne
90-100, najviac ich bolo v roku 2012: 108 akcií,
ktorých sa zúčastnilo 2 712 turistov. Športklub
turistiky KNM má dnes 132 dospelých a 29 detí.
Náš oddiel bol spoluorganizátorom letného zrazu
v Makove v roku 2007. Vrcholom našej organizačnej práce bolo spoluorganizovanie 47. zimného zrazu KST v Oščadnici 17.-20.1. 2013.
Po návrhu výboru ŠKT KNM k 50. výročiu činnosti OT udelil Výkonný výbor KST Zlatý odznak
KST za dlhoročnú významnú prácu v prospech
rozvoja turistiky: Albínovi Šidlovi a Jozefovi
Šlopkovi.
Pri príležitosti 60. výročia činnosti udeľuje Výkonný výbor KST Zlatý odznak KST za dlhoročnú
obetavú a významnú prácu v prospech rozvoja turistiky Františkovi Žabkovi. Strieborne odznaky
udeľuje VV KST Ing. J. Cenigovi, J. Stuchlíkovi,
E. Chilému, O. Tulecovi, T. Braciníkovi, Ing. M.

Jakubíkovej, O. Tomaščinovi a J. Capekovi. Čestné uznania udeľuje VVKST R. Minarovičovi, P.
Hudecovi, E. Braciníkovej, M. Žabkovej, Ľ. a M.
Cabukovcom, A. Tabačkovi, Ing. M. Mazúrovi,
Ing. M. Bílešovi, Ing. D. Šrenkelovi, Ing. J. Mikovčákovi, G. Pílkovej, Igorovi Kubíkovi, P. Kurkovi,
R. Kupčíkovi, E. Kameňovskému, Ing. J. Peťkovi,
Mgr. M. Maxiánovej, P. Šurinovi, F. a A. Obšivanovcom, J. Taranovi, Ľ. Kubánkovi.
Medzi tých, čo dosahujú vynikajúce výsledky
a reprezentujú nielen mesto ale aj náš oddiel
patrí Milan Šiška, Ján Pinčiar a taktiež Roman
Minarovič, diaľkoplaz a maratónec. Naši členovia
pracujú aj na regionálnej úrovni v RRKST Čadca,
F. Žabka ako predseda, Ing. Ján Ceniga ako predseda lyžiarskej sekcie, Peter Kurka ako predseda
cyklo sekcie a taktiež Teodor Braciník ako predseda komisie značenia.
Srdečná vďaka samozrejme patrí aj všetkým našim terajším ako i bývalým členom turistického oddielu, ktorí sa svojou účasťou na akciách
Športklubu turistiky v KNM pričinili o to, že
v terajšom období je o turistiku nebývalý záujem.
František Žabka, predseda Škt Kys. N. Mesto
Poznámka: podrobná história turistiky v KNM je
uverejnená na webovej stránke mesta.
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Stredná odborná škola strojnícka, ktorá
hrdo nesie ocenenie ministerstva hospodárstva za najlepšiu spoluprácu so zamestnávateľskou sférou, privítala v priestoroch
teoretického a praktického vyučovania
všetkých záujemcov o štúdium strojárskych, elektrotechnických, ekonomických,

poľnohospodárskych odborov a odborov
automobilového priemyslu. Ôsmy októbrový deň mali jedinečnú príležitosť prezrieť si
učebne, odborné pracoviská, ale aj svojich
budúcich pedagógov a spolužiakov. Deň
otvorených dverí priniesol prehliadku tradičných remesiel na Kysuciach a hitom bol
autosalón – prehliadka vozidiel, ktoré škole darovala spoločnosť KIA Motors Slovakia. Aj známe zamestnávateľské firmy ako

Environmentálna výchova
Materská škola Komenského ulica v KNM
plní ciele Štátneho vzdelávacieho programu
ISCED O – predprimárne vzdelávanie, ktorý
je rozšírený o vlastné zameranie materskej
školy – o environmentálnu výchovu. Ciele
tejto výchovy sú súčasťou Školského vzdelávacieho programu Pramienok, sú zamerané

na ochranu životného prostredia, na budovanie vzťahu k prírode vo všetkých súvislostiach, k ochrane prírody a podielu detí na jej
zveľaďovaní .
Deti vedieme k zodpovednému prístupu
k nášmu prostrediu. Učíme ich triediť odpad
a zamýšľať sa nad tým, ako sa správať k svoj-

Dňa 2. 10. 2013 zavítal do Materskej školy
na Ul. 9. mája a na Litovelskej ulici v KNM
pán Dušan Danko z Pezinku so svojimi
cvičenými dravcami - sovami, krkavcom
čiernym, myšiakom hôrnym, jastrabom
a sokolom. Predviedol všetkým deťom ich
letové ukážky. Deti získali okrem krásneho

Umenie je vynikajúcim prostriedkom komunikácie, jedinečným spôsobom vyjadrenia ľudských hodnôt.
Základné umelecké školy poskytujú základné umelecké vzdelanie. Vytvárajú a podnecujú v žiakoch vzťah k umeniu, kultivujú
ich vkus. Okrem vedomostí a umeleckých
zručností získavajú ich absolventi vlastné
umelecké názory. Pestujú si návyky na vystupovanie pred verejnosťou prostredníctvom koncertov, predstavení a vernisáží.
Aj my, žiaci 3. ročníka ZŠ Nábrežná, sme

Európsky deň jazykov
Žijeme v dobe, kedy jazykové vzdelávanie
nebolo nikdy jednoduchšie! Rada Európy
rozhodla, že je potrebné zdôrazniť hodnotu
jazykového vzdelávania, preto ustanovila jeden septembrový deň ako Európsky deň jazykov. ZŠ Nábrežná na hodnotu vyučovania
cudzích jazykov nezabúda.
Európsky deň jazykov bol v znamení spoločnej práce vyučujúcich jazykov D. Vnuková,
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mu okoliu. Rôznymi aktivitami zameranými
na environmentálnu výchovu, prezentáciami na interaktívnych tabuliach sme spolu
s deťmi predškolských tried poukázali na
dôležitosť ochrany prírody a životného prostredia. Porozprávali sme sa o prírode okolo
nás. Vybrali sme sa k rieke Kysuca a deti spolu so svojimi pani učiteľkami vyčistili časť
brehu. Samozrejme odpad sme separovali.
Eva Janiková, zástupkyňa MŠ

zážitku nové poznatky z oblasti environmentálnej výchovy. Bola to veľmi prínosná
aktivita, ktorá prilákala do materskej školy i niektorých rodičov a pozastavila náhodných okoloidúcich občanov. S deťmi sa
budeme opäť tešiť na podobnú vzdelávaciu
aktivitu.
PhDr. Elena Gavláková

Operená návšteva

Predstavenie v ZUŠ

INA Kysuce, KIA Motors Slovakia, Scheidt Bachman Žilina, Kinex Kysucké Nové
Mesto a NN Slovakia prišli prezentovať vynikajúcu úroveň spolupráce.
Veľkou poctou bola aj návšteva Dňa otvorených dverí na SOŠs primátora mesta Ing.
Hartela a jeho zástupkyne Ing. Svrčkovej. Na záver len toľko: „Tešíme sa na Vás
v školskom roku 2014 -2015.“
vedenie SOŠ strojníckej

sa stali súčasťou jedného októbrového
predstavenia, ktoré pre nás pripravila ZUŠ
v KNM. Hneď v úvode nás privítali malí,
usmievaví divadelní umelci, medzi ktorými
nechýbal veselý šašo Matúš. Ten nás sprevádzal celým programom. Postupne vítal na
javisku hráčov na hudobné nástroje, spevákov či predstaviteľov divadelného umenia.
V koncertnej sále sme sa cítili veľmi príjemne, čoho dôkazom boli aj piesne, ktoré
spoločne odzneli z úst hostí aj hostiteľov.
Neboli sme však len pasívnymi návštevníkmi. Vo výtvarnom odbore si pripravila pre
nás pani učiteľka Adriána Jantulíková tvorivú dielňu. Každé z detí usilovne pracovalo

a v závere odchádzalo so svojím výrobkom
v ruke.
Veľmi pekne ďakujeme za celú organizáciu
a priebeh úspešného dňa Mgr. Eve Králikovej, zastupujúcej pani riaditeľke, pani učiteľkám Adriáne Jantulíkovej, Mgr. Anne
Vlčkovej, Mgr. Alene Ďuriakovej, Mgr. art.
Veronike Orieščíkovej a pánovi učiteľovi
Mgr. Martinovi Krškovi. Z podujatia si odnášame veľmi veľa zážitkov, ktoré dlho ostanú v našich mysliach.

M. Mojtová, Ľ. Heľová, A. Ondrejášová, E.
Palicová, Ľ. Kultánová a J. Madigárová Kubišová, ktorí si pre vybrané triedy žiakov
pripravili jazykové workshopy. Žiaci tak mali
možnosť zistiť, ako chutia jazyky. Jazyková
ochutnávka spočívala v lámaní jazykov vďaka novým slovíčkam a prízvukom.
Pri príležitosti medzinárodného dňa prekladateľov sa na škole konala beseda s prekladateľkou a tlmočníčkou Mgr. Janou Hlavatou z KNM, ktorá žiakom priblížila túto
prácu. Pani Hlavatá tlmočí a prekladá ruský,

francúzsky a anglický jazyk. So žiakmi si pohovorila aj o slovníkoch, prekladačoch či o
práci prekladateľa v EÚ.
Jedno októbrové poobedie sa žiaci druhého
stupňa ZŠ mohli zúčastniť Čaju o druhej.
Išlo o netradičné jazykové vyučovanie s vôňou čaju a angličtiny pod taktovkou Ľ. Heľovej a J. Madigárovej Kubišovej. Aj napriek
obavám, či sa žiaci zúčastnia, záujem z ich
strany bol vysoký.

Deti 3. ročníka ZŠ Nábrežná
a Mgr. Jarmila Bandurová

Mgr. Jolana Madigárová Kubišová
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ŠKOLSTVO

SOŠs otvorila brány

SPOMIENKY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Rád som žil, rád som pracoval
a ešte radšej som Vás miloval.
Dotĺklo srdce, ktoré sme moc milovali,
ťažko sa dá uveriť, že už rok Ťa niet medzi nami.
Odišiel si cestou, ktorou odchádza každý sám,
len obrovská brána spomienok na Teba, zostala
otvorená dokorán.
Ľahký odpočinok a pokoj duše mu všetci prajte
a v srdci spomienku na môjho manžela a nášho
ocka a dedka si zachovajte.
Dňa 9.11. 2013 si pripomenieme 1. smutné
výročie úmrtia môjho drahého manžela
a milovaného ocka a dedka
Jozefa KOZU z Kys. Nového Mesta.
S láskou spomína manželka Anna a dcéry
s rodinami.
Čas plynie ako tichej rieky prúd,
ten, kto Ťa mal rád, nevie zabudnúť.
Odišiel si tíško, niet Ťa medzi nami,
ale v našich srdciach zostaneš vždy s nami.
Dňa 24.11. 2013 si pripomenieme 6. smutné
výročie, čo nás opustil môj manžel, otec, starý
otec
Pavol PRIEČKO z Kys. Nového Mesta
Kto ste ho poznali a mali radi, spomínajte
s nami.
Smútiaca rodina.

Kto mal rád, nezabudol,
kto poznal, spomenie si.
Dňa 3.11. 2013 si pripomenieme 6. smutné
výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca,
starého otca, brata, švagra
Viktora RECHTORÍKA
S láskou a úctou spomína manželka, deti
a ostatná rodina.
Život je len okamih,
spomienka je večná.
V týchto mesiacoch si pripomíname výročie
úmrtia našich rodičov a bratov.
Dňa 11.9. 2013 uplynulo 23 rokov od úmrtia
nášho otca a dedka
Martina VLČKA
Dňa 13.11. 2013 uplynie 5 rokov od úmrtia
našej mamy a babky
Anny VLČKOVEJ

Dňa 4.10. 2013 uplynulo 27 rokov od úmrtia
nášho brata
Vladimíra VLČKA

Dňa 8.12. 2013 uplynie 13 rokov od úmrtia
nášho brata
Františka VLČKA
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Smútok a žiaľ v srdci máme,
s láskou na Vás spomíname.
V týchto dňoch uplynie 15 a 20 rokov, čo nás navždy opustili naši
rodičia a starí rodičia
Mária a Ondrej CHILÝ z Kysuckého Lieskovca
S láskou spomínajú dcéry a synovia s rodinami.
Čas plynie, už nie si medzi nami,
kto Ťa poznal, spomenie si.
Dňa 12.10. 2013 sme si pripomenuli 1. výročie,
čo nás navždy opustil manžel, otec, dedko
a pradedko
Hieronym BRIŠŠ z Horného Vadičova.
S láskou a úctou spomína celá rodina.
Dňa 7.11. 2013 si pripomíname 15. výročie
úmrtia manžela, otca, dedka, svokra, švagra
a uja
Emila PASTVU
Venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami.

Kto v srdci žije, ten nezomiera.
Dňa 1.12. 2013 si pripomenieme smutné
5. výročie, čo nás navždy opustila naša dobrá
a milá mama, starká a prastarká
Mária CVOPOVÁ
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú
spomienku a modlitbu.
S láskou a úctou spomína celá rodina.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
kytičku kvetov naň kladieme
a v plamienkoch sviečok s láskou na Teba
spomíname.
Dňa 26.10. 2013 sme si pripomenuli
20. výročie od úmrtia môjho manžela, nášho
otecka a dedka
Štefana POPLANUCHA z Poviny
S láskou a úctou spomína manželka, deti
a vnuk Nicolas.
Dňa 23.11. 2013 si pripomíname 3. výročie
úmrtia nášho brata, švagra a krstného
Petra ŠUJANSKÉHO
Smútiaca rodina.

Zvesti
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NARODENIE DETÍ

POĎAKOVANIE
Dňa 25. septembra 2013 nás navždy opustila vo veku 77 rokov
naša starostlivá manželka, mama a stará mama
Mária SVRČKOVÁ z Budatínskej Lehoty
Úprimne ďakujeme celej rodine, susedom, priateľom a známym za
prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Tiež úprimné Pán Boh zaplať
všetkým, čo svojím profesionálnym prístupom prispeli k dôstojnej
rozlúčke s našou drahou zosnulou.
S úctou smútiaci manžel a deti s rodinami.

Júlia Piščeková, Oliver Minarčík, Matej Sobol, Marek Nový,
Rastislav Hartel, Miriam Anna
Jancová, Andrea Viselková,
Matej Stopjak, Emily Stojková, Denisa Staniková, Damián
Svrček, Lilien Legerská a Marek Legerský (dvojčatá)

OPUSTILI NÁS

MANŽELSTVO UZAVRELI
Ing. Patrik Nemec, PhD.
a Ing. Jaroslava Mikolášová

Mária SVRČKOVÁ
Emília KOTIROVÁ
Angela SVRČKOVÁ
Juliana BEHÚŇOVÁ
Justína JÁTIOVÁ
Milan MACÚŠ
Ľubomír PIJÁK
Ján BAJÁNEK
Věroslav LISÝ
Miroslav ONDRUŠEK
Peter JANIGA
Oľga KLIMKOVÁ

Ing. Michal Svrček
a Gabriela Pitlová
Daniel Smolka a Alena Gáperová
Ing. Štefan Korista
a Jaroslava Valíková
Pavol Ďurana
a Veronika Hanuliaková
Juraj Jaššo a Júlia Bielešová



POĎAKOVANIE

INZERCIA

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať p. starostovi obce Snežnica Jánovi Pokrivkovi a Mgr. Emilovi Jaššovi, ktorí nám výrazne
pomohli pri vypracovaní našej prázdninovej domácej úlohy. Previedli nás po Snežnici a porozprávali nám veľa zaujímavého o jej
histórii. Hoci sme boli len dvaja, venovali nám veľa času a úsilia.
Ďakuje Miško a Terezka z KNM
Týmto by som chcel vyjadriť jedno veľké poďakovanie vedeniu
mesta za chodník dobudovaný na Neslušskej ceste. Ako občan
a rodič si uvedomujem nebezpečenstvo, ktoré hlavná komunikácia vedúca do Nesluše predstavuje, pretože dodržiavanie pravidiel cestnej premávky je tu skôr výnimkou, ako pravidlom. Dúfam tiež, že chodník sa dobuduje ešte ďalej smerom na Neslušu,
aby bolo zabezpečené bezpečné spojenie pre chodcov, ktorí každodenne cestu využívajú.
Za občanov a rodičov detí na Neslušskej ceste ďakujem.
Mgr. Dušan Korman
V mene rodičov najmenších detí z Materskej školy na Litovelskej
ulici sa chcem poďakovať pani učiteľkám z jahôdkovej a čerešničkovej triedy za trpezlivosť, lásku a starostlivosť, ktorú venujú
našim deťom.
Ďakujem
Lenka Karcolová

Zvesti

 77 rokov
 78 rokov
 72 rokov
 87 rokov
 88 rokov
 60 rokov
 46 rokov
 52 rokov
 90 rokov
 54 rokov
 37 rokov
 65 rokov

a Spracujem účtovníctvo, mzdy, daňové priznanie. 0907 212160
a	Práca pre opatrovateľky a v hotelierstve (Nemecko, Švajčiarsko,
Rakúsko). Info: www.kysuckaagentura.sk, 0904016622
Cenník riadkovej a plošnej inzercie nájdete na webovej stránke mesta
www.kysuckenovemesto.sk v časti Občan/Ako vybaviť/Podnikanie.

Lekáreň v pohotovosti (8,00 – 12,00 hod.)
PIATOK

1.11.2013

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

2.11.2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

3.11.2013

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

9.11.2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

10.11.2013

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

SOBOTA

16.11.2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

17.11.2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

SOBOTA

23.11.2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

24.11.2013

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

30.11.2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

1.12.2013

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA
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Jozef Kopačka a Alena Poláčková

3. Jozefa Gašová, Matice slovenskej
971, KNM – 3,00 €. Srdečne blahoželáme! Výhercovia si môžu odmenu prevziať
v pokladni MsÚ KNM, vždy 14. dňa v aktuálnom mesiaci, prípadne predchádzajúci pracovný deň. Správne znenie tajničky

Správne znenie tajničky z čísla 10/2013
znie: „...bodku, ženy dvojbodku.“ Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja
výhercovia: 1. Katarína Grofiková, Belanského 557, KNM – 6,00 €, 2. Betka Vojteková, Rudinka 152 – 5,00 €,

z čísla 11/2013 spolu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ KNM – Referát bytový a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14 alebo
do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do
20. 11. 2013.

Konfucius: Kto nám ............................................................................

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

..............................................................................................................

dokončenie v tajničke krížovky
arekolín, rét,
arén, Asar, kryt vojaka
lema

pyšný

bylina

intra derma
pomocná
český súhlas
(skr.)
veta

labka

zohrial

červená
planéta

1. časť
tajničky

aromatický
uhľovodík
najvyššia
karta

alkaloid
v orechu
areky

stupeň
triasu
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2. časť
tajničky

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

ValérVendrinský

vaječné
jedlá

optický diskový systém
(skr.)

pôvodca
asistent
(slang.)

žiada

časti
kus chleba
vojenských
(expr.)
oddielov

kód Kiribati
autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

papagáj

ťažký kov
New
Zealand
Football

strelná
zbraň
4. časť
tajničky

patriaci
Alovi

patriaci
Anite

hliník (zn.)

časť dňa

3. časť
tajničky

islandské
sídlo

mäkká
bavlnená
tkanina

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti



DOPLŇOVAČKA PRE DETI
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Tajnička doplňovačky pre deti z č. 10/2013 znie: „vidlochvost“. Zo
správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Miroslav Čelko, M.
Nešporu 1186, KNM. Výherca si vecnú cenu môže prevziať v Mestskej knižnici KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9,00 hod. do
17,00 hod., najneskôr do 30. 11. 2013.
Jedno z detí, ktoré pošle správne znenie doplňovačky spolu s nalepeným kupónom na adresu: Redakcia Zvesti KNM, Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto alebo odpoveď osobne doručí do
mestskej knižnice najneskôr do 20. 11. 2013, získa vecnú odmenu.
Tešíme sa na správne odpovede.
ValérVendrinský

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

1. Remeselník vo vyhni.
2. Kvetiny.
3. Kačica.
4. Niekde.
5. Príbytok sliepok.
6. Malý kôň.
7. Podnebie.
8. Vozík pre malé deti.
9. Javory horské.
10. Mliečny nápoj.
pomôcky: kleny, klíma

Zvesti
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Ani mráz neodradil rybárov
V sobotu 5. októbra sa na vodnej nádrži
Nesluša konali tradičné jesenné rybárske
preteky Kysucký duhák, ktoré zorganizovala Miestna organizácia Slovenského
rybárskeho zväzu KNM. Rybári sa k Neslušanke začali schádzať, už za skorého mrazivého rána. Chytali sa výlučne
pstruhy dúhové a s pribúdajúcim slnkom
pretekárom celkom slušne brali.
Svoje rybárske umenie si navzájom vyskú-

šalo 127 dospelých a 46 mladých rybárov,
ktorí dovedna ulovili 178 pstruhov.
Umiestnenie:
Dospelí:
1. Tomáš Zacher
2. Jozef Ilovský
3. Stano Pečalka
Deti:
1. Filip Mihalda
2. Adam Sisík
3. Michal Kubaščík
Marián Mihalda

Činnosť Turistického oddielu mládeže
(TOM) je zameraná hlavne na prípravu
a účasť na pretekoch turistickej zdatnosti
(PTZ).
V tomto roku sa členovia zúčastnili troch
kôl Slovenského pohára PTZ – prvé kolo
v Batovciach, druhé v Lemešanoch a tretie kolo v Turzovke. V celkovom poradí
Slovenského pohára jednotlivcov získali
6 zlatých, 3 strieborne a 4 bronzové medaily. Ale čo je vynikajúce, ako družstvo
skončili na prvom mieste a získali Slovenský pohár.
Na základe výborných výsledkov v troch
kolách Kysuckého pohára, troch kolách Slovenského pohára na Krajskom
kole PTZ získali 7 zlatých, 4 strieborné
a 4 bronzové medaily a pätnásti postúpili na majstrovstvá Slovenska v Bratislave,
kde po vlaňajšom jednom titule získali
v tomto roku 4 tituly Majstrov Slovenska

a boli to Filip Maxian ako mladší dorastenec, Samuel Vojtuš ako starší žiak, Dianka
Maxianová ako mladšia dorastenka a Mária Maxianová v kategórii ženy B. Ďalej
Samko Chovaňák ako mladší dorastenec,
Nikolka Mečárová ako staršia dorastenka,
Zuzka Ďurišová v kategórii mladšie dorastenky a taktiež Pavol Ďuriš v kategórii
muži B získali strieborne medaily. A Zuzka Maxianová v kategórii ženy A získala
bronzovú medailu. Ako družstvo boli zasa
najlepší, k čomu im všetkým čo najsrdečnejšie gratulujeme. O cenné kovy sa museli popasovať s náročnou a vyrovnanou
konkurenciou, keď na štart pretekov sa
postavilo vyše 200 najkvalitnejších, pretekárov.
V tomto roku ich ešte čakajú medzinárodné Majstrovstvá v PTZ v Orlovej v ČR, kde
nás bude reprezentovať na základe prísnych kritérií a výsledkov 14 pretekárov.

Rozlúčka trialistov so sezónou
V polovici októbra v areáli kysuckej firmy
Pentatech a jej okolí čakali na trialistov

a aj zopár endurákov nádherné umelé
a prírodné sekcie vysokej úrovne a náročnosti.

Zvesti

Organizátor pripravil tri sekcie priamo
v areáli firmy, ktoré sa skladali z obrovských kameňov, klátov, vysokých gúm
a betónových prekážok. Ďalšie sekcie sa
nachádzali pri motokrosovej trati v Rudine v lesných jarkoch. Celkovo sa pretekov
v KNM zúčastnilo 29 jazdcov, z toho 7 na
enduro a motokrosových motocykloch.
Počasie bolo nádherné, obloha bez mráčika a slniečko hrialo.
Začnem kategóriou Enduro. Siedmi pretekári prišli ráno do depa a po vzhliadnutí
umelých prekážok zostali zhrození. Ich
prejazdy sekciami však boli zjednodušené
a nakoniec si pekne zajazdili a vyskúšali
aj niečo nové. Prvé miesto získal Dušan
Knapec ml. pred Ladislavom Jánoškom
a Miroslavom Ondrušekom.
Vo Voľnej kategórii zvíťazil Daniel Mi-

Za tieto výrazne úspechy treba poďakovať
aj vedúcej TOM Nábrežník Márii Maxianovej. Dosiahnuté výsledky sú najkrajšou
odmenou a zadosťučinením za neraz neľahkú prácu v provizórnych podmienkach
a bez výraznejšej finančnej pomoci. Náš
oddiel mal v tomto roku veľkú podporu od
mesta KNM a MKŠS, ktoré prispeli hlavne
na dopravu pri cestovaní až na východ republiky a odrazilo sa to aj v týchto mimoriadne vynikajúcich výsledkoch.
František Žabka, predseda ŠKT KNM

háliček pred druhým Milanom Sýkorom
s náskokom piatich bodov. Tretie miesto
si svojou jazdou vybojoval Peter Ofúkaný.
V C kategórii si svojou istou jazdou prišiel
po prvenstvo Milan Kollár, keď o desať
bodov prekonal Daniela Mikuša a o 15 bodov Jána Gurína.
Kategória B bola vypustená pre malý počet jazdcov a zlúčili ju s A-čkom. V tom
dominuje Peter Vranák, ktorý zvíťazil aj
v sobotu v KNM. Hneď za ním bojovali
o body Šimon Sordyl s Kubom Kuchtom.
Lepšie sa darilo Šimonovi, a to o 5 bodov.
Poslednú štvrtú pozíciu obsadil Vladimír
Kothay.
Takýmto športovým spôsobom dali trialisti zbohom sezóne 2013.
text a foto: Tomáš Kremeník,
countrycross.sk
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ŠPORT

Vynikajúce výsledky TOM

1.11. 2013
Mestská knižnica KNM
To bol fakt hustý deň
Staň sa spisovateľom s Petrom Kubicom.
Medzinárodná súťaž v tvorivom písaní pre
žiakov 6. - 9. ročníkov ZŠ na tému To bol fakt
hustý deň.
Informácie:
www.kniznica.kysuckenovemesto.sk

Niagara. Pripravené sú súťaže
a hosť večera.
Do tanca bude
hrať DJ Munko.
Štýlové oblečenie vítané.
Vstupné: 8 € (v cene pivo, káva, minerálka,
chlieb s masťou)

8.11. 2013, 07:00 - 10:00 hod.
Klub 75 KNM
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna
služba SR.

17.11. 2013
Zamykanie Kysuckej brány
Športklub turistiky Kysucké Nové Mesto
pozýva na 12. ročník podujatia Zamykanie
Kysuckej brány.
Informácie: www.sktknm.sk

KULTÚRNE SPEKTRUM

9.11. 2013, 08:00 hod.
Cestou Viliama Galvánka
Výstup na Javorníky k príležitosti 100. narodenia Viliama Galvánka. Zraz účastníkov
na železničnej stanici. Organizuje Športklub
turistiky KNM.
Informácie: www.sktknm.sk
11.11. 2013
Deň padlých
Dôstojná pieta a spomienka na obete vojen a ozbrojeného násilia, bez rozdielu a bez
ohľadu na to, kto bol víťazom. O 11.00 hod.
sa na 5 minút rozozvučia zvony na Slovensku
a v celej Európe a žiaci položia vlastnoručne
vyrobené červené maky k pamätníkom obetí.
Všetci ostatní môžete v tento deň zapáliť
sviečky na znak úcty a vďaky padlým a za zachovanie mieru. Myšlienka vznikla v meste
Rovereto v Taliansku.
12.11. 2013, 08:00 - 14:00 hod.
Dom kultúry KNM
Čo ponúkajú stredné školy
CPPPaP KNM pripravilo podujatie pre žiakov 8. a 9. ročníkov, ktorí sa rozhodujú kam
po skončení základnej školy. Podľa prezentácií troch stredných škôl z KNM (možnosti štúdia, študijné a učebné odbory, ukážky
prác a výrobkov študentov) nájdu rodičia
a ich deti správnu voľbu zamerania stredoškolského štúdia na základe schopností, záujmov dieťaťa a dosahovaných vzdelávacích
výsledkov.

18.11. - 19.11. 2013, 8:30 – 15:30 hod.
Klub 75 KNM
Vianočná výstava ručných prác
Výstava spojená s predajom. Klub drotárov
KNM bude vystavovať predmety z drôtu,
medovníky, sadrové odliatky, výšivky, háčkované obrusy, pletené šály, ponožky, vianočné pozdravy, vianočné ozdoby a iné. Žiaci
z odborného učilišťa budú vystavovať suché
pečivo, rezance, lístkové cesto, medovníky.
Informácie: 421 3275, 0904 809208
19.11. 2013, 13:00 hod.
Mestská knižnica KNM
Workshop tvorivého písania
So známym kysuckým spisovateľom a prekladateľom Petrom Kubicom. Peter Kubica
je autor kníh pre dospelých, ale hlavne autor detskej literatúry a pomôže v tvorivom
písaní účastníkom literárnej súťaže Staň sa
spisovateľom s Petrom Kubicom na tému To
bol fakt hustý deň.
Informácie:
www.kniznica.kysuckenovemesto.sk
19.11. 2013,
19:00 hod.
Dom kultúry
KNM
La Gioia
Hudobný koncert
známeho pop
operného tria.
Vstupné: 10 €

21.11. 2013, 15:30 - 17:00 hod.
Klub 75 KNM
Tvarohové dobroty
OO ÚŽS v spolupráci so ZO ÚŽS KNM vyhlasuje súťaž o najlepší tvarohový koláč alebo
iný výrobok, ktorý bude obsahovať tvaroh
(nátierka a pod.). Pripravenú tvarohovú dobrotu prineste do Klubu 75 od 14,00 do 15,00
hod. Ochutnávka širokou verejnosťou a hlasovanie prebehne v čase od 15,30 do 17,00
hod. Tri víťazné výrobky budú odmenené.
Každý súťažiaci dostane malé prekvapenie.
21.11. 2013, 17:00 hod.
Koncertná sála ZUŠ
Slávnostný koncert k 60. výročiu
Slávnostný koncert pre širokú verejnosť pri
príležitosti 60. výročia založenia ZUŠ KNM.
I n fo r m á c i e :
www.zusknm.
sk
24.11. 2013,
19:00 hod.
Dom kultúry
KNM
Ryba v trojke
Kriminálna komédia, v ktorej účinkujú Zdena Studénková, Zuzana Kocúriková, Mária
Kraľovičová a Jozef Vajda.
Vstupné: 13,50 €

KULTÚRNE POUKAZY
Všetci žiaci a pedagógovia môžu využiť
Kultúrne poukazy 2013 len do 11.11.2013.
V Kysuckom Novom Meste je ich možné
použiť v Mestskej knižnici KNM a v Mestskom kultúrno-športovom stredisku
KNM. Nenechajte kultúrne poukazy prepadnúť a o možnostiach využitia poukazov v organizáciách sa informujte osobne
alebo na t.č. 4212732 (MsK) a 4214122
(MKŠS).

16.11. 2013, 19:00 hod.
Dom kultúry KNM
Katarínska country zábava s Niagarou
Zabavte sa pri hudbe a tanci country skupiny
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